
WYMAGANIA TECHNICZNE KLAS   

BAŁTOWSKIE BEZDROŻA DRAGON WINCH EDYCJA JUBILEUSZOWA 2-4.10.2020 

KLASA TURYSTYK SPORT WYCZYN ADVENTURE EXTREME 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KLASY Trasa terenowa o 

zróżnicowanych 
przeszkodach. 
Podczas 
poszczególnych 
etapów załogi mają do 
zaliczenia PKP (punkty 
kontroli przejazdu) 
„pieczątki” oraz 
wytaśmowane  odcinki 
specjalne na czas.  
 
Dla osób które 
stawiają pierwsze kroki 
w offroadzie 
przeprawowym nie 
wszystkie  przeszkody 
mogą być osiągalne. 

Trasa terenowa o 
zróżnicowanych 
przeszkodach, które 
mogą być 
pokonywane przez 
załogi z użyciem 
przedniej wyciągarki. 
Podczas 
poszczególnych 
etapów załogi mają 
do zaliczenia PKP 
(punkty kontroli 
przejazdu) „pieczątki” 
oraz wytaśmowane  
odcinki specjalne na 
czas. 

Trasa terenowa o 
zróżnicowanych 
przeszkodach. Załogi 
muszą się posiadać 
umiejętności 
pokonywania 
stromych podjazdów, 
zjazdów, trawersów, 
prób wodnych. 
Podczas 
poszczególnych 
etapów załogi 
pokonują 
wytaśmowane  
odcinki specjalne na 
czas. 

Trasa terenowa o 
zróżnicowanych 
przeszkodach. Załogi 
muszą się posiadać 
umiejętności 
pokonywania 
stromych podjazdów, 
zjazdów, trawersów, 
prób wodnych. 
Podczas 
poszczególnych 
etapów załogi 
pokonują 
wytaśmowane  
odcinki specjalne na 
czas. 

BUDOWA 
POJAZDU 

UKŁAD 
NAPĘDOWY 

Od roku 2020 klasa 
turystyk sport może 
stosować dowolną 
modyfikację silnika 
łącznie z wymianą na 
jednostkę napędową 
innego producenta. 
 
Niedopuszczalne 
przeróbki układu 
napędowego. 
 

Dowolna jednostka 
napędowa. Auto nie 
może posiadać 
mostów portalowych 
(na zwolnicach). 
Dotyczy również aut 
w których tego typu 
mosty były 
montowane seryjnie. 

Od roku 2020 w 
klasie wyczyn 
dopuszczamy 

Dowolna jednostka 
napędowa. 
 
Auto nie może 
posiadać mostów 
portalowych (na 
zwolnicach). Dotyczy 
również aut w których 
tego typu mosty były 
montowane seryjnie. 

Dowolna jednostka 
napędowa. 



Dopuszczalny montaż 
nieseryjnych blokad 
mechanizmów 
różnicowych. Mosty 
napędowe seryjne. 
Auto nie może 
posiadać mostów 
portalowych (na 
zwolnicach). 

przeniesienie 
chłodnicy za słupek B 
pojazdu 

 

NADWOZIE Seryjne, zamknięte, 
niemodyfikowane. 
 
Dopuszczalna 
wewnętrzna klatka 
bezpieczeństwa 
certyfikowana dla 
danego modelu 
pojazdu. 
Niedopuszczalna 
zewnętrzna klatka 
bezpieczeństwa. 
 
Wnętrze auta  
seryjne. Dopuszczalna 
wymiana fotela 
kierowcy i pilota wraz z 
pasami 
bezpieczeństwa. 

Zamknięte, 
niedopuszczalne 
modyfikacje nadwozia 
do słupka B pojazdu.  
 
Dopuszczalna klatka 
bezpieczeństwa 
wewnętrzna lub 
zewnętrzna. 

Bez ograniczeń. 
 
Dopuszczalne auta 
budowane od 
podstaw (zmoty). 
 
Wymagana klatka 
bezpieczeństwa. 

Bez ograniczeń. 
 
Dopuszczalne auta 
budowane od 
podstaw (zmoty). 
 
Wymagana klatka 
bezpieczeństwa. 

ZDERZAKI Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. 

PROGI Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. 

SNORKLE Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. 

OSŁONY NADKOLI Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. 

DODATKOWE 
OŚWIETLENIE 

Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. Bez ograniczeń. 



WYCIĄGARKA Bez wyciągarek. 
Zamontowane zostaną 
zaplombowane 
podczas badania 
technicznego. 
 
Zalecana ręczna 
wyciągarka typu 
TIRFOR / KIFOR + 
pas do drzewa.  

Wymagana 
pojedyncza 
wyciągarka 
elektryczna z przodu 
pojazdu położona 
przed słupkiem A 
pojazdu. 
 
Niedopuszczalna 
wyciągarka za 
słupkiem A pojazdu. 
Zamontowane 
zostaną 
zaplombowane 
podczas badania 
technicznego.  

Wymagane dwie 
elektryczne 
wyciągarki: przód+tył 
pojazdu. 
 
 

Wymagane dwie  
dowolne wyciągarki: 
przód+tył pojazdu. 
 

ZACZEPY 
HOLOWNICZE 

Obowiązkowo: 
przód+tył pojazdu. 

Obowiązkowo: 
przód+tył pojazdu. 

Obowiązkowo: 
przód+tył pojazdu. 

Obowiązkowo: 
przód+tył pojazdu. 

ZAWIESZENIE Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń. 

NAPĘDZANE OSIE 2 2 2 2 

OPONY Średnica do 35 cali.  
 
Bieżnik bez 
ograniczeń. 
 
Niedopuszczalny 
bieżnik typu, „jodła” 
(tzw. opona rolnicza). 

Średnica do 35 cali. 
 
Bieżnik bez 
ograniczeń. 

Bez ograniczeń. Bez Ograniczeń 

WYPOSAŻENIE 
POJAZDU 

PASY 
BEZPIECZEŃSTWA 

Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Co 
najmniej 
trzypunktowe. 

Obowiązkowo. Co 
najmniej 
trzypunktowe. 

GAŚNICA Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. 

APTECZKA Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. 

KASKI OCHRONNE Obowiązkowo: 
kierwca+pilot. 

Obowiązkowo: 
kierwca+pilot. 

Obowiązkowo: 
kierwca+pilot. 

Obowiązkowo: 
kierwca+pilot. 



LINA 
HOLOWNICZA  

Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. 

PAS OCHRONNY 
DO DRZEWA 

Nie dotyczy.  
 
Z wyjątkiem 
zastosowania 
wyciągarki ręcznej – 
wtedy obowiązkowo. 

1  2 2 

URZĄDZENIE DO 
POMIARU 
ODLEGŁOŚCI 

Obowiązkowe. 
Zalecana dokładność 
pomiaru do 10 metrów. 

Obowiązkowe. 
Zalecana dokładność 
pomiaru do 10 
metrów. 

Obowiązkowe. 
Zalecana dokładność 
pomiaru do 10 
metrów. 

Obowiązkowe. 
Zalecana dokładność 
pomiaru do 10 
metrów. 

MATA 
SERWISOWA 

Obowiązkowa: 
minimum o 
powierzchni podwozia 
auta. 

Obowiązkowa: 
minimum o 
powierzchni podwozia 
auta. 

Obowiązkowa: 
minimum o 
powierzchni 
podwozia auta. 

Obowiązkowa: 
minimum o 
powierzchni 
podwozia auta. 

TELEFON GSM Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. 

DOKUMENTY POLISA OC oraz 
NNW 

Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. 

DOWÓD 
REJESTRACYJNY 
POJAZDU / 
AKTUALNE 
BADANIE 
TECHNICZNE 

Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Obowiązkowo. 

ZAŁOGA LICZEBNOŚĆ 
ZAŁOGI 

2  
(kierowca+pilot) 

2  
(kierowca+pilot) 

2 
(kierowca+pilot) 

2 
(kierowca+pilot) 

KWALIFIKACJE 
KIEROWCY 

Prawo jazdy kat. B, 
wiek 18+ 

Prawo jazdy kat. B, 
wiek 18+ 

Prawo jazdy kat. B, 
wiek 18+ 

Prawo jazdy kat. B, 
wiek 18+ 

PILOT Wiek 18+ 
(dopuszczalne os. od 
16 roku życia – za 
zgodą prawnego 
opiekuna). 

Wiek 18+ 
(dopuszczalne os. od 
16 roku życia – za 
zgodą prawnego 
opiekuna). 

Wiek 18+ 
(dopuszczalne os. od 
16 roku życia – za 
zgodą prawnego 
opiekuna). 

Wiek 18+ 
(dopuszczalne os. od 
16 roku życia – za 
zgodą prawnego 
opiekuna). 



OZNAKOWANIA NUMERY 
STARTOWE 
POJAZD 

Obowiązkowo 2 szt. W 
widocznym miejscu na 
boku pojazdu. 

Obowiązkowo 2 szt. 
W widocznym miejscu 
na boku pojazdu. 

Obowiązkowo 2 szt. 
W widocznym 
miejscu na boku 
pojazdu. 

Obowiązkowo 2 szt. 
W widocznym 
miejscu na boku 
pojazdu. 

NUMERY 
STARTOWE KASK 

Obowiązkowo 1 szt. 
(prawa i lewa strona 
kasku) 

Obowiązkowo 1 szt. 
(prawa i lewa strona 
kasku) 

Obowiązkowo 1 szt. 
(prawa i lewa strona 
kasku) 

Obowiązkowo 1 szt. 
(prawa i lewa strona 
kasku) 

NAKLEJKI 
SPONSORSKIE 

Obowiązkowo według 
wskazań organizatora. 

Obowiązkowo według 
wskazań 
organizatora. 

Obowiązkowo według 
wskazań 
organizatora. 

Obowiązkowo według 
wskazań 
organizatora. 

ZALECANE WYPOSAŻENIE Podnośnik HI-LIFT (HI-JACK) 

INTERCOMY 

SZEKLE + ZBLOCZE 

TRAPY 

LINA KINETYCZNA 

Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch to rajd przeprawowy ze zróżnicowanymi przeszkodami terenowymi. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za zarysowania i uszkodzenia aut wynikające z pokonywania trasy przejazdu.  

UWAGA: Nie dopuszczamy pojazdów typu UTV i ATV. Istnieje możliwość warunkowego startu dla UTV, ale bez oficjalnej klasyfikacj i 
(przejazd testowy). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem rajdu. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Bałtowskie Bezdroża Dragon Winch 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizacja z dnia: 30 września 2020 


